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Este espaço nasceu com o intuito de melhorar a
comunicação interna e de trazer mais
informações e avisos do DRS XIII.
Avaliação epidemiológica da endemia de
tuberculose no território do GVE-24
Período 2010 a 2019
GVE – Ribeirão Preto

Introdução
A tuberculose permanece como uma das
doenças infecciosas mais frequentes no Brasil e é
associada aos maiores índices de mortalidade por esse
tipo de morbidade. O conhecimento de suas
características epidemiológicas e de suas tendências
temporais e espaciais é uma ferramenta relevante para
o planejamento e a execução de ações sanitárias que

tenham por objetivo o controle da doença, a redução
de óbitos e de incapacidades físicas a ela associados. O
GVE-24 realizou estudo retrospectivo sobre a endemia
de tuberculose em seu território de abrangência no
decênio de 2010 a 2019.

Resultados
No período de 2010 a 2019 a região do GVE-24
registrou 3.704 casos de tuberculose, com ocorrências
em todos os 26 municípios que a integram. A
distribuição dos casos deu-se em conformidade com o
porte demográfico dos municípios, havendo
concentração naqueles mais populosos. Dez municípios
registraram noventa por cento dos casos do decênio. O
coeficiente médio de incidência na região foi de 25,7
casos por cem mil habitantes.
Em relação ao desfecho dos casos notificados, a taxa
média de cura foi de 71,5%, a taxa de óbitos foi de
10,9%, a taxa de abandonos foi de 13%. 4,5 % tiveram
outros desfechos, como transferência, falência de
tratamento, alteração do esquema de medicamentos.
A avaliação permite verificar que, ao longo dos
dez anos estudados (2010 a 2019), houve progressivo
aumento do número de casos, em proporção maior que

o crescimento populacional, e piora também
progressiva dos indicadores de controle (taxa de óbitos,
abandono, falência de tratamento). Tais tendências
tornam-se ainda mais intensificadas nos três últimos
anos do período (2017, 2018 e 2019), configurando uma
nítida ruptura em relação ao padrão epidemiológico da
primeira metade da década.
Do ponto de vista territorial, o que se observa é que a
endemia se expande por toda a região, afetando o
conjunto de municípios tanto em relação ao aumento
do número de casos como em relação à deterioração
dos indicadores de controle.

Conclusões
A endemia de tuberculose, que no início do
seculo 21 declinava em relação ao número de casos e
evoluía com melhora das taxas anuais de cura,
apresentou, na segunda década do século, inversão das
tendências históricas, ocorrendo aumento progressivo
de número absoluto de casos notificados e de taxas de
incidências (casos por cem mil habitantes).
Paralelamente a essa incidência intensificada, registrase perda qualitativa dos indicadores de controle, como
taxas de cura, de óbitos e de abandonos.
Esse
cenário epidemiológico desfavorável associa-se a um
contexto socioeconômico que se caracteriza pela
existência de graves desigualdades, com parte
significativa da população exposta a precárias condições
de habitação, de mobilidade, de renda, de segurança
alimentar e de acesso a políticas públicas protetivas,
configuração que favorece a continuidade e a
intensificação da transmissão da tuberculose no
ambiente urbano, com nefastas consequências em
número de óbitos e ocorrência de incapacidades. Essa
tendência pode e deve ser enfrentada com
determinação e adoção de estratégias de saúde pública
fundamentadas no conhecimento científico e na
aplicação de técnicas e procedimentos de prevenção,
busca ativa de casos, diagnóstico precoce e tratamento
efetivo, todas elas bastante conhecidas e disponíveis.
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Desde o Inicio do
Mês de Janeiro nosso DRS
ganhou um novo espaço
para
sabedoria
e
aprendizado.
Ganhamos mais de dezenas de
títulos de livros para todos nós.
Desfrutem desses livros,
caso tenham em casa, tragam para
outros lerem. Livros são fontes de
conhecimento e todos poder
usufruir disso.
“Não há livro tão mau que não tenha
algo bom”.
“Um bom livro ajuda a fugir da
realidade bruta. Leia para
amadurecer mais do que se é
necessário

SAÚDE DA MULHER:
Você já ouviu falar em câncer de endométrio?
Por Enfª Janaina Tintori – Articuladora da Saúde da Mulher do DRS XIII

JANEIRO
Jaqueline
Angela Calcini
Mariana
Dilza
George
Paulo Figueiredo
Luan
José Roberto
Aline
Francisco

9
10
19
23
23
23
25
27
29
29

Farmácia Alto Custo
Planejamento
Recursos Humanos
Gabinete
Protocolo
Informática
Vídeoconferência
Jurídico
Regulação
Farmácia Alto Custo

FEVEREIRO
Regina Helena
Kelly
Adriana Lima
Adriana Ivo
Luzia Belloube
Ricardo Mancini
Alexandre
Marta Delfino
Flavio

3
3
5
7
7
7
10
11
12

Bruna
Inês Bernadete
Marcia Aleixo
Zilah
Drª Cristina Lucchezi

16
19
20
22
23

GVE
Farmácia Alto Custo
Farmácia Alto Custo
Farmácia
Farmácia
Suprimentos
NAOR
Jurídico
Central de
Transplantes
Farmácia Alto Custo
Jurídico
Finanças
Refeitório
Jurídico

Batata Rústica com Ervas
Sugestão Moisés CDQ

Espaço reservado para que cada
funcionário envie sua receita
especial, mande a sua também!
03 batatas de porte médio
Tempero
Alecrim
Alho
Cheiro verde
Lave as batatas e fure
elas com a ponta de uma
faca.
Coloque-as em um saco plástico e leve para as
Microondas por 7 minutos.
Retire e deixe esfriar por cerca de 15 minutos.
Corte em formas de canoa.
Junte os temperos com bastante azeite, espalhe
pelas batatas e coloque em forma untada.
Leve ao forno já préaquecido por cerca de 30
minutos pra dourar.

Câncer de endométrio é um tumor dentro do corpo
do útero, foi o tipo de câncer desenvolvido pela
apresentadora Fátima Bernardes.
A importância da apresentadora ter exposto seu
diagnóstico em redes sociais e nos telejornais é
chamar a atenção para o tema.
Aos 58 anos, Fátima descobriu o câncer de
endométrio nos seus exames de rotina no
ginecologista.
Segundo estimativas do INCA esse tipo de câncer
atingiu no ano de 2020 mais de 6 mil mulheres
brasileiras. A maioria dos casos acontece na
menopausa, mas o principal fator de risco é a
obesidade.
O câncer de útero se difere do câncer de colo de
útero tanto na origem quanto no tratamento.
Lembrando que a prevenção do câncer de colo de
útero é o rastreamento através do exame de
Papanicolaou.
Já o câncer de útero (endométrio) é através de
história
clínica da
paciente,
como
sangramen
to entre os
ciclos ou
depois da
menopausa, ultrassonografia, histeroscopia e biópsia.
Os principais fatores de risco são: obesidade,
diabetes mellitus, menstruação precoce, nunca ter
engravidado, uso prolongado de estrogênio.
Alguns fatores são considerados de proteção para o
câncer endometrial, como engravidar, prática de
atividade física e manter o peso corporal saudável.
Por isso importante que você mulher se cuide e
realize seus exames de rotina no ginecologista como
Papanicolaou, ultrassonografia transvaginal nos
períodos indicados pelo seu médico ou enfermeiro da
sua unidade de saúde.
Tratamento disponível para o câncer de endométrio
é cirurgia, quimioterapia e radioterapia.
E aí, você está em dia com sua rotina ginecológica? E
bóra fazer atividade física e manter o peso corporal
adequado.
Até a próxima!
Fonte: Instituto Nacional do Câncer – INCA

